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Charlotte Skogen er 20 år og bor 
på Ganddal. Hun er en av våre 
leirledere som det siste året har 
vært en del av vårt nasjonale 
lederutviklingsprogram.

Nasjonal 
lederutvikling

Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, 
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Kenneth  
Kolltveit

Daglig leder i fem IMI-selskaper, og styreleder i ett. 
Margrete Urdal Stople (39) er en kvinne som ikke 
har problemer med å fylle døgnets 24 timer. 

Travel kvinne med tro
Margrete Urdal Stople er prosjektleder for den nye KFskolen på Solborgmarka.

I Aserbajdsjan, ett av Normisjons 
samarbeidsland, foregår det nå mili-
tære operasjoner. I september eskalerte 
konflikten med nabolandet Armenia.
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Situasjonen har eskalert

Bøkene kjøper du i din lokale bokhandel eller på www.lundeforlag.no

Lars Inge Magerøy

Da Norge  
ble luthersk
Fra Martin Luther til  
Hans Nielsen Hauge

Da Norge ble luthersk tar oss med tilbake i vår egen historie og viser 
oss hvor vi kommer fra, hvilke religiøse skuldre vi står på. Gjennom 
bilder og tekst kan vi besøke vår egen fortid, slik at vi ser oss selv 
bedre. Magerøy bringer oss nært og levende på en tid som kan virke 
fjern for mange. Han tar opp tråden fra Munken som endret Europa 
og sporer kristendommens utvikling i Norge fra reformasjonen og 
fram til vår egen reformator, Hans Nielsen Hauge.

349,-
249,-

Vil forvalte med glede
I oktober ble Kjetil Vestel Haga innviet 
som ny generalsekretær i Normisjon. 
En tjeneste han håper å forvalte med 
visdom, men også med mye glede. 

Følg Normisjon  
på Facebook
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ROGALAND Daglig leder i fem IMI-selskaper, 
og styreleder i ett. Margrete Urdal 
Stople (39) har ikke har problemer 
med å fylle døgnets 24 timer.  

– Det høres nok verre ut enn det 
egentlig er, men ja, jeg har sak-
tens litt å holde på med, sier 
hun.

Båret frem i bønn
Det siste året er det byggingen 
av den nye KFskolen på Solborg-
marka som har tatt mest tid. 
Bygget skal etter planen stå  
ferdig i juni 2021. Foreløpig er 
de i rute.
 – Det er et spennende pro-
sjekt med mange varierte 
arbeidsoppgaver, sier Margrete 
om bygget som er dimensjonert 
for å huse 364 elever fordelt  
på 1. til 10. klasse. Margretes 
ansvarsområde er blant annet å 
jobbe opp mot arkitekt og entre-
prenør, sørge for at prosjektet 
holder seg innenfor de gitte 
kostnadsrammene, samt å holde 
eierne informert om byggepro-
sessen. Hun stortrives med 
arbeidsoppgavene, men forteller 
at det også har vært utfordringer 
underveis, som den stadig pågå-
ende spenningen rundt spørs-
målet om kristen friskole vs 
offentlig skole.
 – Slik jeg ser det er valget 
mellom offentlig og privat skole 
er et valg mellom to goder, sier 
Margrete. Hennes tre barn er 
alle elever ved KFskolen og blir 
med videre inn i det nye bygget.
 – Jeg mener det er flott at vi 

bor i et land hvor vi faktisk kan 
velge grunnskoletilbud for våre 
barn. For meg personlig er den 
støtten KFskolen gir til trosopp-
læringen en viktig faktor, sier 
Margrete, som opplever at det 
prosjektet hun jobber med hver 
dag blir båret frem i bønn.
 – Det hviler allerede mye vel-
signelse over den nye KFskolen, 
sier hun. 

Gud er alltid med
Margrete Urdal Stople er født og 
oppvokst i en kristen familie på 
Øvre Vats i Vindafjord. Ekte-
mannen Peder Stople møtte hun 
allerede på videregående, før 
veien gikk videre til studier på 
Østlandet. Margrete har en mas-
ter i eiendomsfag og arealplan-
legging. Paret giftet seg og flyttet 
til Stavanger, hvor de fant sitt 
åndelige hjem i IMI-kirken. 
Margrete jobbet flere år i offent-
lig sektor og som konsulent i 
Asplan Viak i Stavanger før hun 
fikk tilbud om jobb som admi-
nistrativ leder i IMI.
 – Å være ansatt samme sted 
som jeg har mitt åndelige hjem 
var en omstillingsprosess, men 
jeg opplever det som en stor vel-
signelse. Gud er alltid med, uan-
sett hvor jeg jobber, sier Mar-
grete som på fritiden er aktiv 
med i menighetens ungdomsar-
beid. 

Mistet søsteren
Troen har hun hatt med seg hele 
livet. 
 – Den er et viktig fundament 
i livet mitt. Jeg begeistres fortsatt 
over å se at Guds sannheter fak-
tisk fungerer i livet mitt. Troen 
har også vært en viktig trøst og 
styrke når livet er vanskelig, sier 
hun og forteller om en skjellset-
tende opplevelse i livet. For 12 
år siden ble søsteren syk og døde 
av leukemi, bare 25 år gammel. 
 – Selv om det har gått flere år 
siden vi mistet henne lever jeg 
med sorgen og savnet, det er 
fortsatt vanskelig å snakke om 
uten å ta til tårene, sier hun og 
kjemper et øyeblikk med gråten. 

Travel kvinne 
med sterk tro

Visste du at tyskerne hadde mer 
enn 100 hester på Stemnesta-
den? Det var i leiren de bygde 
opp i Grinde under krigen. Og 
det var før Karmsund Indremi-
sjon kjøpte plassen. Visste du at 
Indremisjonen hadde samlet inn 
penger til å kjøpe denne leiren 
under krigen? Visste du at søk-
naden gikk til Departementet 
tre dager etter freden kom i 
1945? Eller vet du hvordan det 
er å være på fotballeir i 1994 og 
tape alle kampene? Eller at små 

barn kom daglig i barnehagen 
på leirplassen i 27 år? 

Dette og mye mer kan du lese 
om i jubileumsboka som kom-
mer i mai neste år. For i pinsen 
blir det jubileum og bokslipp. 
Tor Sigurd Selvåg, Marianne 
Callaghan og Kørner Høie sam-
ler nå stoff og bilder til boka. 
Har du et bilde eller en historie 
fra faren tid, så kontakt oss! Vi 
vil gjerne vite hva du opplevde 
på leir. 

Bok underveis

Pinsen 2021 blir det jubileum 
og bokslipp!

Hjørdis Halleland Mikalsen
 Hjørdis Halleland MikalsenFO
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I november var det 5 år siden Norøk ble startet. Og mye har 
skjedd siden den gang. Det hele startet med to kunder i 
november 2015. Regionen og Watoto. Nå har det gått 5 år og 
vi er blitt fem ansatte. Lokalene har doblet seg i størrelse og 
antall aktive kunder er mangedoblet, 109 per dags dato.

Et turbulent år har det vært for oss alle. 12. mars går inn i 
historiebøkene. Dagene etter 12. mars vurderte vi å permit-
tere, men det skulle fort vise seg å ikke være nødvendig. 
Tvert imot. Et turbulent år for våre kunder har gitt oss mer-
arbeid.

Vi fikk mulighet til bistå våre kunder med permitteringer, 
budsjetter, kompensasjonsordninger og andre tiltak i kriseti-
der. Og masse tid har det gått med på å sette seg inn dette. I 
høst har vi fått være med å bidra til at det kom inn vel 1,7 
millioner kroner fra en kompensasjonsordning til regionen.

Takk Gud for at vi bor i et land som har mulighet til å 
iverksette slike tiltak i krisetider. Våre tanker går til utvi-
klingsland hvor de ikke har slike muligheter. Bli med å gi til 
Normisjon sine prosjekter.

Nå legger vi et turbulent år bak oss og rigger vi oss for de 
kommende 5 årene i Norøk sin historie. Vi forventer videre 
vekst, det store spørsmålet er da: Hvordan ser Norøk ut om 5 
år? Bare Gud vet.

Nils Ove M. Nygård

Norøk - en femårig suksesshistorie.
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Norøk har 5-årsjubileum

acta

normisjon

 barn  
og unge i

For mer informasjon: www.mer2021.no

MER2021
– medarbeiderkonferanse  

i Normisjon og Acta

LOKAL/DIGITAL KONFERANSE

12. – 14. MARS 2021
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– Men Gud var med gjennom 
den vonde tiden, jeg hadde selv-
sagt mange spørsmål; hvorfor 
kunne hun ikke få leve? Jeg var 
nok litt sint på Gud, men det 
tåler Han fint. Jeg ble aldri bitter. 
Opplevelsen har gitt meg økt 
motivasjon til å gripe både 
dagen i dag og de muligheten vi 
har nå. Det har gitt meg lavere 
aksept for å akseptere urett, og 
samtidig gjort meg mer bevisst 
på at dersom vi kan velge glede 
og godhet for oss selv og andre, 
er det ingen grunn til å utsette 
det.

Slik blir den nye KFskolen
Skolebygget på Solborgmarka 
som etter planene skal stå klart 
til skolestart høsten 2021 blir et 
topp moderne bygg oppført i 
massivt tre. Bygget skal ha fire 
paviljonger forbundet med et 
vrimleareal mellom de fire byg-
ningskroppene. 
 Mellom de to paviljongene 
lengst mot nord er det planlagt 
et fireetasjes høyt rom som skal 
være skolens «hjerte». Hoved-
inngangen til skolen og utgang 
til skolegård vil være fra dette 
rommet. Det høye fellesrommet 
danner også en vertikal forbin-

delse til alle etasjer med trapper 
og heis. I tillegg vil det inne-
holde en flerfunksjonell amfi-
trapp som kan brukes til under-
visning, fremvisning, bespising 
og lek. Skolebyggets bruksareal 
er på 5425 m2. Utomhus skal det 
etableres et detaljrikt skoleom-
råde med en mengde attraksjo-
ner og leke miljøer.
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Selv om det er en annerledes tid, 
så samles de på Vikeså Misjons-
hus. Annenhver mandag møtes 
de til Korvett og Yngres. Den 
ene gjengen holder til på loftet, 
den andre nede i peisestuen. De 
holder seg til gjeldende smitte-
vernregler gjennom hele møtet, 
både under samling, men også 
gjennom aktivitetene som er 
valgt. Godt med ledere gjør det 
mulig å få til kjekke kvelder for 
aktive kjekke gutter og jenter. 

«Den yngre garde» har på 

eget initiativ renovert møtesalen 
i sommer, blant annet er scenen 
blitt større og de har fått på plass 
nytt lydanlegg. Nå er det god 
plass til korene Soul Children og 
Soul Kids. Et strategiutvalg 
hadde nylig møte med noen av 
de eldre hvor de snakket om for-
tid, hvor de står nå, og hva som 
kan bli fremover. 

Forsamlingen består av med-
lemmene på huset, uavhengig av 
organisasjonstilhørighet

Margrete Urdal Stople er prosjektleder for den nye KFskolen på Solborgmarka.

Misjonshusforsamlingen har gode lokaler.

Lokalt glimt: Vikeså Misjonshus

Samlet inn 133.000 
til sykehus i Nepal
Else-Marie Revheim har brukt det 
siste halve året på å male rundt 30 
bilder. Gjennom store deler av den 
underlige koronavåren vi har lagt 
bak oss stod hun ved staffeliet og 
malte alt fra små rosebilder, til 
store malerier i klassisk modernis-
tisk stil og naturalistiske og halvab-
strakte landskapsbilder. Alt med 
ett mål for øye; å ha utstilling og 
kunstutlodning til inntekt for 
Normisjons arbeid på sykehuset i 
Okhaldhunga, samt barne- og 
ungdomsarbeid i Hafrsfjord 
Menighet, hvor hun selv er aktiv. 
Utstillingen på Hafrsfjordsenteret 
ble offisielt åpnet i slutten av 
august, bare en måned før 
Else-Maries egen 75-årsdag.  Da 
ble allerede flere av bildene solgt. 

Oppskjørtet og veldig glad
– Det gikk over all forventning. 
Etterpå var jeg dautrøtt, oppskjør-
tet og veldig glad. Dette har vært 
meg en stor glede, og jeg er 
overveldet over den mottagelsen 
vi har fått, sier Else-Marie og 
forteller at hun for en tid tilbake 
fikk slag, men ble helt frisk igjen. 

– Etter det har jeg følt på en 
stor takknemlighet over livet. Jeg 
har glede av å male, og forhåpent-
ligvis får noen glede av å ha 
bildene mine på veggen, sier den 
aktive 75-åringen som er kunstut-
dannet og har jobbet både som 
journalist, illustratør og grafisk 
designer. Hun har også undervist i 
maling, tegning og kunsthistorie, 
og har blant annet stått for 
utsmykkingen av tårnrommet i 
Revheim kirke. Og som om ikke 
det var nok; hun er også klokker i 
Hafrsfjord Menighet. 

Hjørdis Halleland Mikalsen

Kørners corner
Anleggsbransjen 
i dag
Det hadde vært fest på klosteret. 
Nonnene hadde spleiset på god 
mat. Men da de skulle rydde opp 
etterpå så var det mye god mat 
igjen. Søster Maria tenkte. Hva gjør 
jeg med restene? Da fikk hun en 
ide: Byggeplassen like ved, der er 
mange mannfolk med god 
appetitt. Hun fylte mat i korga og 
ruslet bort. Og mellom kraner og 
stillaser stoppet hun en mann med 
blå kjeledress. Da fikk hun en ide: 
Hvordan står det til med bibel-
kunnskapen blant anleggsfolk? 
Hun så mannen inn i øynene:  
- Vet du hvem Pontius Pilatus er? 
Mannen ble litt usikker i blikket. 
Han ropte til en kollega: - Du 
Fransen, vet du om Pontius Pilatus 
er på jobb i dag? Kjerringa hans er 
her med niste til ham! 

...Guds sann-
heter faktisk 
fungerer i livet 
mitt. Troen har 
også vært en 
viktig trøst og 
styrke når livet 
er vanskelig.
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«Men dere skal få kraft når Den 
hellige ånd kommer over dere, 
og dere skal være mine vitner i 
Jerusalem og hele Judea, i 
Samaria og helt til jordens 
ender» Apgj. 1,8

I versene fortelles det at 
disiplene spurte Jesus om tiden 
for å gjenreise riket for Israel. 
Jesus avviser ikke forventnin-
gene om gjenkomsten, men 
advarer mot spekulasjoner.  
Jesus fortsetter med fullt fokus 
på det store oppdraget, at hans 
disipler skal være vitner. Riket 
som Jesus taler om er ikke bare 
for Israel, men også for hednin-

gene. Litt av et oppdrag Han 
gav til sine disipler som gang 
på gang hadde feilet.

I dag er det vårt ansvar å 
bringe evangeliet videre - 
«Jesus Kristus til nye generasjo-
ner og folkeslag». Dette er det 
eneste oppdraget vi har fått - 
«Gå derfor og gjør alle folkeslag 
til disipler!» Jesus starter med 
å si at de skal få kraft når Den 
hellige ånd inntar livene deres. 
Dette løftet gjelder fortsatt. 
Med denne kraften skal vi få 
bære fram vitnesbyrdet om 
Jesus.

Disiplene fikk tre år sammen 

med Jesus. De erfarte hvordan 
Jesus møtte mennesker og hva 
han sa. Jesus ba disiplene aldri 
om at de først måtte forbedre 
seg før de kunne tjene Han. 

Jesus sier fortsatt det samme 
til oss som Han gjorde til disi-
plene: «Følg meg!». Her skal vi 
få være med i den tjenesten 
som vi er plassert i med hele 
vårt liv. Jesus kjente disiplenes 
kvaliteter og han kjenner oss. 
Vi har heldigvis forskjellige 
oppgaver, like viktige, men 
oppdraget er det samme. Som 
i symfoniorkesteret må alle 
instrumenter være på plass  

om resultatet skal bli bra.
Vi ser ofte på oss selv at vi 

har lite, men da må vi minne 
oss på hva Jesus kunne gjøre 
med noen fisker og brød. Vårt 
Jerusalem kan være vår familie 
og våre naboer og videre ut helt 
til jordens ende - de unådde. La 
oss vise godhet og fortelle om 
hvordan vi møtte Jesus, når 
muligheter åpnes for det.

La oss oppmuntre hverandre 
til å gi av våre midler, vår tid, 
våre evner og gaver som vi har 
fått. Så skal vi få være med på 
det Han gjør.

Siste helga i høstferien og 
første helga i november har 
det igjen vært samlet ledere 
på leirstedene. Etter et år 
med leirer pleier vi å ha en 
Takk for innsatsen-leir (TFI). 
TFI pleier å være for alle som 
har vært leirleder i løpet av 
året. Dette året har vært vel-
dig spesielt ettersom vi har 
hatt en barneleir i 2020. Så 
istedenfor at TFI skulle bli 
avlyst så valgte vi å invitere 
alle lederne våre til en helg 
som handlet om fellesskap og 
velsignelse. Vi har til sammen 
vært en god gjeng som har 
vært på TFI. Vi har fått brukt 
tid sammen og snakket om 

velsignelsen, hvordan vi kan 
og er til velsignelse for andre. 
Leirstedene våre har fått vist 
seg fra sin beste side, nå når 
bladene på trærne har et fan-
tastisk fargespekter. Nå er 
gjengen med leirledere fra 
TFI klare for adventsleirer på 
Horve og Stemnestaden. I 
skrivende stund ser det ut 
som de blir fulle av deltakere 
som gleder seg til å endelig 
reise på leir igjen. 

Så vil jeg bare takke alle 
for den innsatsen du har 
gjort i år. Vi er med på den 
store dugnaden og alle fortje-
ner en takk for det. Takk! 

Margrethe Sundvoll
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Charlotte Skogen er 20 år og bor 
på Ganddal. Hun er en av våre 
leirledere som det siste året har 
vært en del av det nasjonale 
lederutviklings programmet til 
Acta - barn og unge i Normi-
sjon. Programmet finner sted i 
Salem i Trondheim der de møtes 
to helger i året. I høst startet 
også kull nummer to i lederut-
viklingsprogrammet, noe som 
gav dem en god anledning til å 
bli kjent med hverandre på tvers 
av kullene.  De var ca. 30 delta-
kere til sammen som kommer 
fra hele Norge. 15 stk i kullet 
som har vært der et år og 15 stk 
som startet nå. 

Helgen i høst lærte de om kul-
tur; hvordan se det man driver 
på med gjennom nye øyne. Det 
er veldig interessant å analyser 
kulturen og se hvordan ting blir 
gjort forskjellig fra plass til plass. 

Charlotte Skogen er med i det nasjonale lederutviklings-
programmet til Acta - barn og unge i Normisjon.

Fellesskap i flotte omgivelser! Takk for innsatsen!

LEDER

Pandemi i Nepal
Nepal er hardt råka. Landet er 
avhengig av turistar og av alle 
dei som arbeidar i utlandet og 
sender pengar heim til familien. 
No er turistane borte og arbei-
darane i utlandet sende heim. 
Det betyr at det er mykje mindre 
pengar å rutte med, men langt 
fleire folk som skal leve av det 
vesle dei har.

Okhaldhunga sjukehus har føre-
budd seg på smitte og ser ut til 
å handtere den på ein god måte. 
Det er nok endå fleire som treng 

økonomisk hjelp også der. Dei 
er svært takksame for den støtta 
som kjem frå Normisjon når 
kollekt og gåver når fram til sju-
kehuset. Dette året har sjukehu-
set begynt eit program for å 
hjelpe menneske med handicap 
ute i distrikta i Okhaldhunga 
fylke. Det er menneske som 
treng hjelp og tilrettelegging. 
Teamet som følgjer opp dette, 
gjer eit framifrå arbeid.

Sherpa-folket har imponert 
meg. Kyrkja i Kathmandu har 

Også lav-kastefolk i utkanten får hjelp i koronatider.

Trygve Svendsen, styreleder

Takk for innsatsen! Nasjonal lederutvikling 
Normisjon satser 
på lederutvikling 
for unge.
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Charlotte sier at det er veldig 
givende og spennende å treffe 
andre ledere, og spesielt det å få 
sett ting fra andres perspektiver. 
Frem til neste samling ble de 
oppmuntret til å ta en utfordring 
eller gjøre noe utenfor egen 
komfortsone. De fikk også utfor-
dringen om å være medvandrer 
for noen. Det synes Charlotte 

var spennende og utfordrende. 
Selv har hun også en medvan-
drer i regionen som følger henne 
opp mellom samlingene. Ellers 
kunne hun fortelle om veldig 
god stemning og godt samhold 
blant de unge lederne. 

Margrethe Sundvoll

Dere skal være 
mine vitner i 
Jerusalem og 
hele Judea, i 
Samaria og helt 
til jordens 
ender

nytta internett på telefon og pc. 
Gudsteneste og fellesskap er 
vanskeleg når landet er stengt 
ned. Men ein kan nytte 
«Zoom». Kvar morgon har dei 
bønnemøte og då kan dei ta del 
frå nord og sør, frå aust og vest. 

På «Zoom» kan ein dele opp-
læring og fellesskap. Det opple-
vast veldig trusstyrkande å 
høyre saman slik ved hjelp av 
internett. Nye let seg døypa og 
opplevingar med Gud blir delt. 
Det er fantastisk.

Jan Magne Moi
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– Det er fare for at flere aktører blir 
dradd inn i konflikten. Derfor er det 
særdeles viktig å få stanset fiendtlig- 
hetene og få i gang reelle forhandlinger, 
skrev Steinar Gil og Jon Ramberg, tidli-
gere ambassadører i Aserbadsjan og 
Georgia, i en kronikk i Aftenposten i 
oktober. 

En konflikt om landområdet 
Nagorno-Karabakh og syv nærliggende 
regioner førte til en blodig krig mellom 
Aserbajdsjan og nabolandet Armenia 
da Sovjetunionen brøt sammen for 30 år 

siden. Over 30  000 menneskeliv gikk 
tapt. 

Krigen resulterte i at Armenia okku-
perte området, som etter Sovjetunio-
nens fall ble gitt til Aserbajdsjan, til tross 
for en høy andel armenske innbyggere. 
Nagorno-Karabakh er internasjonalt 
anerkjent som en enklave av Aserbajd-
sjan.

Konflikten forble uløst, til tross for 
våpenhvilen som kom på plass i 1994. 
De siste 26 årene har Armenia hatt kon-
troll over det omstridte området, som 
utgjør 20 prosent av Aserbajdsjans areal. 

Konflikten skal ha ført til at mange 
unge i dag har vokst opp uten å noen-
sinne ha vært i kontakt med represen-
tanter fra nabolandet sitt.

I september i år eskalerte konflikten, 
da Armenias statsminister skal ha kom-
munisert en annen linje enn det som var 
blitt forhandlet om. Resultatet er nå en 
pågående krig mellom nabolandene. 

Flere sivile mål, deriblant de aserbajd-
sjanske byene Ganja og Mingechevir, 
som begge ligger over 100 km fra krigs-
sonen har blitt angrepet. 

Normisjons mikrokredittvirksomhet 
har sitt hovedkontor i Ganja, som er en 
av de aserbajdsjanske byene som er 
rammet av krigshandlingene. Deres 
arbeid påvirkes av dette, blant annet 
fordi mange av kundene nå vil ha pro-
blemer med å tilbakebetale lån. Det gis 
blant annet lån til bønder og andre små 
virksomheter. 

Resten av Normisjons arbeid i landet 
er sentrert rundt hovedstaden Baku, og 
påvirkes ikke direkte av konflikten. 

Det er likevel mange som har vært 
involvert i arbeidet vårt tidligere som er 
rammet. Særlig gjelder dette personer i 
Ganja, der Normisjons arbeid i sin tid 
startet.

I følge Gil og Ramberg ønsker ikke 
armenerne i Nagorno-Karabakh å til-

høre Aserbajdsjan. De ønsker interna-
sjonal de jure anerkjennelse fra Artsakh. 

Skribentene påstår at fredelige løs-
ninger likevel er mulig.  

Før denne konflikten blusset opp på 
80-tallet, levde aserbajdsjanere og 
armenere side om side i fred. Selv om 
folkene har ulik etnisk bakgrunn og i 
dag også ulik religion, står de hverandre 
nært kulturelt. 

Mange medier har feiltolket denne 
konflikten som religiøs, da Armenia har 
majoritet av kristne og Aserbajdsjan har 
majoritet av muslimer, men det er en 
politisk konflikt. 

På aserbajdsjansk side kjemper  
muslimer, ateister, jøder, ortodokse og 
evangeliske kristne side om side, for å få 
tilbake en del av landet som har stor  
kulturell betydning.

Militære operasjoner: Her vises ødeleggelsene i en bygning i Aserbajdsjan etter et militært angrep fra Armenias side. I september i år eskalerte konflikten. 

Den uløste konflikten

Etter 34 år i tjeneste i Mali, er Karen Ekern nå 
tilbake i Norge.

– Jeg har vært i Mali så lenge at jeg har fått 
se resultater av arbeid der mange misjonærer 
har vært ledd i en kjede, som etter hvert førte 
til dannelse av en kirke, opprettelse av en 
bibelskole, samt prosjektarbeid som har ført 
til et bedre liv for mange. Det beste er å ha 
blitt kjent med mennesker og ha fått være en 
del av deres liv, sier Ekern.

Normisjon har i dag et redusert antall norske 
misjonærer ute i samarbeidslandene sine.  

Derfor har organisasjonen nå satt i gang 
kampanjen «1000 gir 1000»  for å snu denne 
trenden. – Hvis flere skulle velge å ikke reise 
ut igjen i 2021, når pandemien forhåpentlig-
vis er under kontroll, vil det ha dramatisk inn-
virkning på arbeidet vårt. Per i dag har vi 
ingen som er klar til rekruttering med tanke 
på utreise, sier Kjetil Vestel Haga. 

I november reiser flere fra ledergruppa sen-
tralt i Normisjon på en fjortendagers turné. 
Målet er å bli kjent med bredden i organisa-
sjonen.

– Jeg er opptatt av å lytte til fotfolket, og 
det ville være en generaltabbe om vi laget en 
strategi som ikke var forankret i organisasjo-
nen. Skal man lykkes med å få igjennom en 
strategi, må de som skal utføre den, ha del i 
den, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga 
til KPK.

Normisjon
Jesus til Alle 
Prosjektnummer: 300004Therese Glendrange i Mali.

Normisjon
Aksjon 1000 gir 1000
Aksjonsnummer: 20004500

Mali
Normisjon i Mali
Prosjektnummer: 401000

Reiser ut på turnè Tilbake i Norge 

I Aserbajdsjan, ett av 
Normisjons samarbeids-
land foregår det nå  
militære operasjoner.

Søker flere misjonærer

Synnøve A. Baghirova/Inga Lill Nyvoll
Adobe Stock
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I tider som denne avsløres sys-
temenes styrker og svakheter. I 
Nepal drives mange sykehus 
som privat praksis, og de fleste 
koronapasienter er «dårlig 
business». 

Sykdommen skremmer 
unna andre, mer betalingsdyk-
tige pasienter. Dermed nekter 
mange av disse sykehusene å ha 
noe med korona å gjøre.

Misjonssykehusene fortset-
ter å ta imot alle som kommer, 
det ligger i deres natur. Men det 
krever mye arbeid og planleg-
ging. I Okhaldhunga er hele 
sykehuset omorganisert for å 
kunne behandle syke, smitt-
somme koronapasienter uten at 
de «vanlige» pasientene med 
andre alvorlige sykdommer set-
tes i fare.

Mesteparten av den tidligere 
poliklinikken er omgjort til iso-
lasjonsavdeling. Det er en egen 
sengepost med plass til femten 
smittsomme koronapasienter. 
Foreløpig har den bare vært 

fullt belagt i en kort periode, 
men den blir stadig viktigere. 
De har til og med egen føde-
stue, der en mor i smittsom fase 
nylig fødte et velskapt og friskt 
barn. Det er også en egen liten 
operasjonsstue, hvis noen med 
påvist smitte skulle vise seg 
også å trenge kirurgisk behand-
ling for noe annet. Egne syke-
pleiere jobber på avdelingen i 
avgrensede perioder.

Isolasjonsavdelingen har 
også fått innlagt ekstra oksy-
gentilførsel. Det er helt avgjø-
rende for mange av de dårligste 
koronapasientene, der lunge-
funksjonen svikter i en periode. 
Mesteparten av den lille 
«fabrikken» som produserer 
dette oksygenet ble gitt til syke-
huset i gave fra Nepals egne 
myndigheter i desember 2017, 
som uttrykk for tilliten de har 
til arbeidet misjonen gjør der. 

Da en liten, men vital, del av 
maskineriet gikk i stykker for få 
uker siden, sørget Normisjon 
for reparasjon på rekordtid. 
Slik kunne tilbudet til de 
sykeste pasientene oppretthol-
des. Det er i krisetider som 
disse at vennskap prøves. Nor-
misjons vennskap med folket i 
Okhaldhunga består prøven, og 
skal fortsette gjennom denne 
krisen.

Bestemor med barnebarn som får oksygen for 
lungebetennelse i Nepal. 

Utfordres
Erik Bøhler
Normisjon

Pandemien setter 
helsevesenet i alle 
land på prøve, 
særlig går det hardt 
utover fattige land.

Nepal
Okhaldhunga sykehus
Prosjektnummer: 306008

Tekst
Foto

INTERNASJONALT: 
Be for utsendingene som nå er 
hjemme, de som har reist ut igjen 
og de som skal reise ut over 
nyttår. 
 Be for arbeidet ute i en tid som 
fortsatt er vanskelig. 

Aserbajdsjan
Be om fred og forsoning mellom 
Aserbajdsjan og Armenia.
 Be for de kristne i Aserbajd-
sjan, om enhet blant lederne og 
at de kan være lys og salt i sitt 
land. 
 Be for alle som er rammet av 
nedstengningen i landet, særlig 
de sårbare gruppene som barn, 
barn med funksjonsnedsettelser, 
og de fattige. 

Mali og Senegal
Takk for at den politiske situasjo-
nen i Mali har stabilisert seg noe.  
 Be om fred for hele landet. 
 Be for bibeloversettelses-
arbeidet som nå er inne i en 
avsluttende fase. Be om at alt  
det tekniske må fungere, og at  
de får god tid til gjennomgang.
 Be for misjonærene som reiser 
til Senegal i januar etter ni 
måneders koronaopphold i 
Norge. Be for trygg utreise og 
god inngang i lokalsamfunnet.

Nepal
Be for UMN sin avtale for 
sykehusene Okhaldhunga og 
Tansen med myndighetene som 
går ut 20. november. Be om 
fornyelse av avtalen som er 
avgjørende for driften av 
sykehusene. 
 Be spesielt for de fattigste og 
mest sårbare, om at de må få den 
hjelpen de trenger i denne tiden. 

Bangladesh
Be for utsendingene våre og 
arbeidet de står i. 
 Be for alle menneskene de 
møter i sin hverdag. 

Ecuador
Be for Salomon og Zoila, to fra 
kichwakirka som studerer teologi 
i Peru. Be for reisen tilbake til 
Ecuador i desember og for 
praksisperioden i menighetene.

Kambodsja
Be for 120 evangelister som 
fortsetter å lede nye til tro på 
Jesus, starter nye huskirker og 
fører folk frem til dåp. 

REGIONER: 
Agder
Be for klok forvaltning av 
økonomi og ressurser. Be om at 
våre fellesskap må fungere 
trosstyrkende i en krevende tid. 
 
Hordaland
Be for det nye  misjonssenteret; 
at det skal bli et senter for 

arbeidet både hjemme og ute, 
og at det skal bli en flott 
møteplass for Gud og mennes-
ker. 
 Be for alle frivillige, ansatte og 
alle som opplever en tilknytning 
til Normisjon Hordaland.
 Be for de som er ensomme og 
alene i koronatiden.
 
Møre
Be for det nye regionstyret. Be 
om visdom i hvordan arbeidet 
skal ledes i fortsettelsen.

Nord
Be for det nye regionstyret. Be 
om at de får evne til å prioritere 
rett i de saker som skal avgjøres. 
 Be om gode og mange 
medarbeidere, og flere deltakere, 
på leirene ved Solvang og 
Holmen.
 Be om trygge møteplasser i 
disse koronatider, der vi kan 
samles om Guds ord.
 
Nordland
Be for Acta Fauske.
 Be om at vi får se koronatid 
som nådetid.

Oppland
Be om at vi skal bevare misjons-
gløden i en vanskelig tid.
 Be om prosessen for ny 
organisering i regionen. 
 
Rogaland 
Be for adventsleirene.
 Be for festene i januar.
 Takk og be for regionstyret.
 Takk og be for lagsledre.
 
Sogn og Fjordane
Takk og be for alle de frivillige i 
regionen.
 Be for regionstyret, Actastyret 
og styrene for enhetene våre.
 Takk for alle lederne som står 
på for å gi barn og unge et godt 
tilbud der de bor.
 Be for økonomien i regionen.

Telemark 
Be for Acta sitt arbeid i regionen i 
en tid med lavere bemanning.
 Be om at pandemien ikke må 
lamme misjonsarbeidet i 
regionen.
 Be om mer frimodighet til å 
dele troen med andre.
 Be om visdom og hjelp til å 
prioritere riktig i en tid med 
knappe ressurser. 

Trøndelag
Takk og be for elever og ansatte 
på Bakketun, Fredly, Øya, KVT og 
GUS.
 Be for seniorarbeidet i 
regionen.
 Be om at folk må bli frelst.

Ve/Bu
Be for stabens turné til Hallingdal 
i november og arrangementer i 

forbindelse med dette. Be for 
arbeidet i dette området.
 Be for Actas ledertreningsopp-
legg, LIFT, som er nytt og dras i 
gang nå. Be om at dette må bli 
en stor velsignelse.
  
Øst
Be for Actas tre adventsleirer. 
 Be for lokale ledere, for visdom 
og ledelse.
 Be om at nye mennesker skal 
bli kjent med Jesus gjennom 
arbeidet i regionen. 

Østfold
Takk for frivillige medarbeidere 
som til tross for usikre tider 
gjennomfører møter og  
samlinger.
 Be for smittesituasjonen og for 
de som er engstelige.
Takk for våre givere og be om 
Guds velsignelser i deres liv.
 Be om å ha fokus på «Nåden i 
Jesus Kristus»

SKOLENE: 
Be om at vi ser muligheter i 
denne tiden og klarer å gjøre den 
betydningsfull både for dagen i 
dag og tiden som kommer.
 Be for stab ved alle skolene 
våre, som ennå har ganske 
annerledes arbeidsdager.
 Be om at Gud møter elevene 
våre i skolehverdagen.
 Be for rekruttering til neste år 
for Gå Ut Senteret. 

FORSAMLINGENE: 
Takk for at det finnes andre måter 
å møtes enn fysisk i store møter.
 Be om at tiden der møter og 
gudstjenester begrenses kan føre 
til ny åndelig oppvåkning i små 
fellesskap og i hjemmene.

SENTRALT:
Be for ledelsen og de ansatte ved 
felleskontoret.
 Takk og be for vår nye 
generalsekretær Kjetil Vestel 
Haga
 Be for ledergruppa som skal på 
turné i november, og for gode 
møter med resten av organisasjo-
nen.

ACTA SENTRALT:
Be for alle lokallagsledere. At de 
må få motivasjon og støtte til å 
stå i tjenesten sin i disse 
vanskelige tider.
 Be for alle Actas medlemmer. 
La dem kjenne på din nærhet 
både i og utenfor fellesskapet 
sitt.
 Be for små og store arrange-
menter som planlegges.
 Be om at de kan få gjennomfø-
res slik at barn og unge kan få 
høre mer om Jesus. 
 Be for Soul Children og at 
mange nye ungdommer blir 
kjent med Jesus gjennom 
YouTube-kanalen. 

Bønneemner
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– Det er mange som vil følge den nye general- 
sekretæren i bønn, fortalte pastor i Norkirken 
Grimstad på innvielsesgudstjenesten av den nye 
generalsekretæren i oktober.  

Kjetil Vestel Haga (50) er gift med Kristin  
Øfsdahl Haga. Sammen har de to voksne barn, 
Simen og Helene. De siste ni årene har Haga vært 
rektor på Bibelskolen i Grimstad og er godt kjent 
i organisasjonen. I 2005 reiste familien blant 
annet ut som utsendinger til Ecuador i fire år. 

Nå er han klar for en ny tjeneste, forteller han.
– Det er godt å kjenne den gode støtten jeg har 

rundt meg. Nå er grunnlaget lagt for å gjøre meg 
klar til å gå inn i denne tjenesten. Og jeg kjenner 
at nå jeg er klar, sier Haga.

Generalsekretæren holdt selv talen for guds-
tjenesten denne søndagen, som handlet om det å 
være lys og salt som kristne. Som generalsekre-
tær er han opptatt av at flere skal få kjenne eier-
skap til det helhetlige arbeidet som organisasjo-
nen driver.

– Ingen er gode alene. Aller minst meg. Men hvis 
vi kan bruke evnene og gavene Gud har gitt oss, 
og stå sammen, så er det likevel utrolig hva vi kan 
få til. Tenk på mulighetene vi har til å være salt 
og lys gjennom arbeidet som drives i Normisjon. 
På skolene, i samarbeidslandene, i menighetene 
og foreningene.

Mulighetene og drømmene er mange. 
– Jeg tror ikke du trenger å be om mer 

pågangsmot Kjetil, var det en som sa da flere tok 
til ordet for å ønske generalsekretæren velkom-
men. – For det har du!

Fungerende rektor på Bibelskolen Marit Elisa-
beth Berling, tok blant annet frem ordene «Wish 
it, dream it, do it» som har hengt på veggen på 
rektorkontoret.

– Det passer deg så godt, Kjetil, fordi du får 
virkelig ting gjort, sa Berling.

I november gjør generalsekretæren seg klar 
for å reise på turné med ledergruppa sentralt. 
Målet er å bli kjent med bredden i organisasjo-
nen og for å lytte til de ulike medarbeiderne 
rundt om i landet. 

– Nå er jeg klar
Innviet: Den nye generalsekretæren ble innviet søndag 11.oktober i Grimstad.

Inga Lill Nyvoll
Inga Lill Nyvoll

I oktober ble Kjetil Vestel Haga 
innviet som generalsekretær i 
Normisjon. Den tidligere bibel-
skolerektoren håper å forvalte 
tjenesten med visdom, men 
også med mye glede.

Tenk på mulig-
hetene vi har til 

å være lys og salt 

Fredag 30. oktober ble Soul Children-bevegelsens YouTube-
kanal «Soul Children Channel» nylansert. YouTube-kanalen, 
som tidligere ble brukt som en lagringsplass for musikkvideoer 
og live-opptredener, har nå fått et nytt ansikt. Hver fredag vil 
det komme nye videoer knyttet til fem ulike konsepter.  Kana-
len er laget av ungdommer i alderen 15–18 år som vil ta for seg 
aktuelle temaer, og dele sine historier. Bakgrunnen for You-
Tube kanalens utvikling og nylansering er et økende behov for 
en plattform der kristen ungdom kan dele gleder og utfordrin-
ger ved å være ungdom i dag, beskrives det i pressemeldingen. 
Innholdet er spesielt ment for både for troende og ikke-troende 
i alderen 10–20 år. 

Nylansering på YouTube

Ungdommer under filming 
på settet.
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Andakt

For noen uker siden våknet jeg 
en tidlig morgen, etter en under-
lig drøm. Dagen før hadde vært 
krevende, så jeg avsluttet den 
med en god bønnestund. At den 
var god er vel kanskje å ta hardt 
i, men la meg iallfall kalle det en 
ærlig og oppriktig bønnestund 
uten høflige og velformulerte 
fraser, som jeg så alt for ofte 
kommer til Gud med. 

Utfordrende tider gjør meg mer 
ærlig og direkte med Gud. Mer-
kelig nok kan det noen ganger 
sitte fryktelig langt inne å være 
så oppriktig med Gud. Jeg har 
etter hvert begynt å forstå at Han 
tåler det! Gud er mer enn stor 
nok til å tåle mine nederlag, 
sorg, smerter, frustrasjoner, 
sinne osv. Gud faller ikke av tro-
nen når jeg øser ut mine frustra-
sjoner og skuffelser til han. Selv 
når jeg anklager han for mine 
utfordringer, så er Han der. Han 
slipper meg ikke, og svikter meg 

ikke, selv om det noen ganger 
kan føles som han gjør det. Når 
alt kommer til alt vet både Gud 
og jeg at Han ikke er problemet, 
men heller løsningen. 

I bønnestunden den kvelden ba 
jeg for mine nærmeste, som 
lever midt i kriser og prøvelser. 
Da jeg etter hvert kjente meg 
ferdig med å legge alt i Guds 
hender, la jeg meg til å sove. 
Som vanlig sov jeg svært godt 
helt til jeg plutselig, og alt for 
tidlig, våknet. Jeg drømte at jeg 
ba for noen, og at jeg fikk et ord 
fra Gud til den jeg ba for. Midt i 
denne drømmen våknet jeg med 
en setning som surret inni meg: 
«Det kommer en tid av håp». I 
det som for min del opplevdes 
som håpløshet fikk jeg et per-

sonlig og levende ord fra Gud, 
mens jeg sov. Det styrket troen 
og gav meg en forventning om 
at det kommer en tid som er 
preget av håp. Sagt med profeten 
Jeremias ord (Jeremia 29.11) 
«for jeg vet hvilke tanker jeg har 
med dere, sier Herren, fredstan-
ker og ikke ulykkestanker. Jeg vil 
gi dere fremtid og håp.» 

Mange har opplevd å få et ord 
som har båret dem gjennom 
tøffe tider. La oss derfor opp-
muntre og utfordre hverandre, i 
den tiden vi lever, til å be Gud 
om et ord for denne tiden. Kan-
skje kan vi også gjøre dette på 
vegne av de rundt oss. For et ord 
fra Gud kan skape håp i en tid 
preget av håpløshet. 

En tid av håp!
Kenneth Kolltveit 

Jeg vet hvilke tanker jeg har med 
dere, sier Herren, fredstanker og 
ikke ulykkestanker. 

Normisjon representerer et fantastisk mangfold. Vi driver med 
så mye godt og friskt både ute og hjemme, og vi gjør virkelig 
en forskjell.

La meg nevne noen eksempler: Soul Children bevegelsen 
når ut til stadig nye barn og familier, vi har svært mange gode 
skoler, menighetene vokser og internasjonalt gjør vi en stor 
forskjell i mange menneskers liv. Dette er inspirerende og   
viktig!

Men i alt vårt mangfold står vi også i fare for å gape over så 
mye at det er vanskelig å få øye på en samlet helhet. 

Hva svarer vi på spørsmålet: Hva er det Normisjon egentlig 
er kjent for? 

Klart vi skal være takknemlige for alt det gode Gud gjør på 
ulike arenaer, men dersom vi som tilhører de ulike arbeids-
lagene i Normisjon ikke ser helheten og sammenhengen i den 
bevegelsen vi hører til, er det en utfordring. 

Jesus sier: «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin 
kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke 
lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.»

 I stor takknemlighet over alt det gode som skjer, synes jeg 
samtidig at Jesu ord er til ettertanke. Vi er jordens salt, men 
om de ulike saltkornene ikke samles, men spres, står de i fare 
for å miste sin kraft. 

Et viktig oppdrag for oss som hører til Normisjon, er å 
styrke opplevelsen av at vi hører sammen selv om vi har ulike 
oppgaver både ute og hjemme. Vil du være med på det? For 
dette må vi gjøre sammen – for sammen er vi Normisjon!

Betydningen av å stå sammen

Kjetil Vestel Haga 
Generalsekretær i Normisjon

Innspill

Endringer kan oppstå, følg med 
på vår hjemmeside normisjon.no/
rogaland.

21. november
Julemesse Sandnes - Avlyst

21. november
Julemesse Vikevåg - Avlyst

27. november
Julemesse Sand

27.-28. november
Julemesse Finnøy

28. november
Julemesse Randaberg

29. november
Julemiddag på Vaulali kl.13.

9. desember
Inspirasjonssamling om Normi-
sjon sitt arbeid på Vaulali kl.19
for Normisjonsvenner i Forsand, 
Strand og Hjelmeland.Andakt av 
Thomas Thesen. Orientering om 
arbeid fra: regionen, Senegal, 
Vaulali og huskirkene.
Utveksle erfaringer og bli bedre 
kjent, gi Normisjons-tilknytning.
Enkel kveldsmat.

Mer info om samling og påmel-
ding på regionens hjemmeside 
normisjon.no/rogaland

5.-15. januar
10:13-festivalen påmelding ved 
loddtrekning
Mer info på hjemmeside: 1013.no

8. januar kl.18.30
Inspirasjonsfest på Stemnestaden
Taler: Ove Sjursen
Variert program. God mat.
Påmelding innen 4. januar til 
97589956/98216185 eller kraft-
senteret@gmail.com 

15. januar kl.18.30
Normisjonfest i Bogafjell kirke
Taler: Ketil Stokkeland
Variert program og god mat
Påmelding innen 12. januar til 
region.rogaland@normisjon.no 
eller 98216160

25. januar kl.18.00
10:13 Ledertrening påmelding
Mer info på hjemmeside: 1013.no 

29.-31. januar
«Anno 1950», Vaulali, 5.-7.klasse
Påmelding i Checkin

5.-7. februar 
Livgivende stillhet – ei helg med 
stillhet og ettertanke, Horve.

Påmelding innen 30. januar i 
Chekcin (søk på stille helg) eller til
epost: region.rogaland@normi-
sjon.no /tlf.: 51 68 27 50

10. februar kl.19.30
Damenes aften, Ølen kyrkjetunet 

11. februar kl.17
Seniorsamling på Solborg
Bibeltime: Per Tjøstheim
Kjell Konstali orienterer om 
Solborg og utbygging av 
KFskolen
Kveldsmat
Påmelding til regionkontoret 
epost: region.rogaland@ 
normisjon.no eller tlf. 51682750

18. februar
Damesamling Vigrestad

19.-21. februar
Lederkurs på Horve for 8.kl.+
Påmelding i Checkin

20.-21. februar
Damenes helg Stemnestaden
Tema: Oppreist
Undervisning Anne Mari Vadset 
fra BiG. Sang/musikk: Lina Fisk 
Eide, Synnøve S. Høie m.fl.
Påmelding: Checkin.no (Damenes 
helg) eller mail: kraftsenteret@
gmail.com / tlf. 98 21 61 81.

REGIONKONTORET I ROGALAND
Flintergt. 4, 4307 SANDNES
Tlf.: 51 68 27 50 
Åpningstid:
tirsdag–torsdag 10.00–14.00
Bankgironr. 3000.14.71267

DISTRIKTSKONTORET/KRAFT-
SENTERET I NORD-ROGALAND
Ved Stemnestaden. Tlf.: 982 16 185
Åpningstid: 
tirsdag-torsdag 10.00–14.00
E-post: kraftsenteret@gmail.com
Distriktsleder: Roar Flacké, tlf. 90600239

Regionstyreleder:
Trygve B Svendsen, tlf. 906 96 489

Regionleder: 
Thomas Thesen, tlf. 900 65 363
e-post: thomas.thesen@normisjon.no

Kontor/gjenbruk:
Jeanett Habbestad, tlf. 51 68 27 50
Galleri Normisjon Aksdal: 488 69 175
Galleri Normisjon Sandnes: 488 69 174
 
ALPHA NORGE 
Daglig leder: Inge Morten Paulsen,
tlf.  413 21 901

FERMATE ROGALAND
Sandnes: 
Bådeoghuset, Oalsgt. 2, 4319 Sandnes 
Haugalandet: 
Stemnestaden, Grindev.87, 5570 Aksdal 
E.post: fermate.rogaland@gmail.com
 www.fermaterogaland.no Tlf.98216181

Send 
inn tekst og 

bilder til neste 
nr. innen

8. februar
KalenderKalender V I N T E R  2 0 2 0 / 2 0 2 1V I N T E R  2 0 2 0 / 2 0 2 1

LEIRSTEDER
Horve Ungdomssenter
HORVE, 4308 SANDNES
Mobil: 404 12 855
Daglig leder: Hans Høie

Stemnestaden
Grinde, 5570 AKSDAL
Tlf.: 52 77 55 53 Mobil: 975 89 956
Daglig leder: Bodil Høie, tlf. 975 89 956

Vaulali
Tjøstheimv. 571, 4120 TAU
Tlf.: 993 15 458 
E-post: post@vaulali.com
konst. daglig leder: Espen Klingsheim

Solborg Folkehøgskole
Tjensvollveien 44, 4021 STAVANGER 
Tlf.: 51510100,  www.solborg.fhs.no 

Norøk
Daglig leder: Nils Ove M. Nygård
E-post: post@norok.no
Telefon: 975 18 152

Normisjon på Internett:
www.normisjon.no 
www.acta.as 
www.normisjon.no/rogaland 

E-post til regionen og ansatte
Regionen: region.rogaland@normisjon.no
Ansatte: Se www.normisjon.no/rogaland
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Utgis av Normisjon region Rogaland.
Redaktør: Roar Flacké
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